
Brasilidade - Uxua Casa Hotel & Spa  
                                                                                                                               Gift Voucher 3 Noites 

 

 

 
 
O Uxua Casa Hotel & Spa possui autenticidade que é o 
maior luxo que uma visita ao pitoresco e histórico 
estado da Bahia, no Brasil, pode oferecer. 
E nenhum lugar oferece essa experiência como o 
Quadrado de Trancoso, sua praça sem carros e 
protegida pela UNESCO. 
 
A partir de 
R$ 2.589,00 + taxas por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais: 
Metade das casas de UXUA aqui datam de 500 anos, 
desde a fundação da vila. Eles foram restaurados pelo 
designer Wilbert Das em colaboração com artesãos 
locais usando técnicas tradicionais e materiais 

recuperados. 
Estas casas têm uma alma, cada uma com lendas e 
história familiar, cada detalhe criado de forma única 
por mãos atenciosas. 
 
Destaques: 

 Seleção de sorvetes artesanais com sabores 
regionais únicos - Exclusividade Just Tur; 
Welcome drink; 

 Flexibilidade para agendar sua viagem até 
julho de 2022; 

 Café da manhã com toques da cozinha baiana; 

 Belo lounge à beira-mar ao lado do Rio 
Trancoso entre as praias Nativos e Coqueiros; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Uxua Casa Hotel & Spa 
Chegada por conta própria ao hotel. 
 
O hotel: 
O UXUA Casa Hotel & Spa possui 18 suítes distribuídas entre 13 Casas totalmente únicas em arquitetura e 
decoração; um mix de influências do sul da Bahia, arte Pataxó e modernismo rústico. 
Antiguidades e arte baiana se mesclam com mobília e instalações artesanais criadas no ateliê do hotel em uma 
parceria entre o designer Wilbert Das e artesãos locais. Cada detalhe é feito à mão com materiais novos e 
reaproveitados que ganham outra vida e novas histórias em objetos únicos. 
As Casas oferecem o espaço e privacidade de uma casa particular complementados por serviços hoteleiros de 
excelência, estrutura de spa, academia, lounge de praia, restaurante e piscina de quartzo, além da típica 
hospitalidade baiana. Todas as casas contam com camas king, caixas de som bluetooth, cozinha equipada 
completa ou cozinha americana (exceto a Casa da Árvore e Cerâmica), Wi-Fi, TV LCD com SKY e DVD, ar 
condicionado e ventiladores, bar e mesa para refeições. 
 
O hotel acomoda 36 hóspedes, e também existe a possibilidade de acrescentar berços e/ou camas extras em 
algumas casas (sujeito a confirmação e disponibilidade). 
Nosso Bar, Restaurante e Lounge tem vista privilegiada para a piscina de quartzo, mezanino repleto de almofadas 
com grafismos Pataxó pintados à mão, sofás estofados com lonas de caminhão recicladas, bar esculpido em 
madeira de demolição e uma linda mesa de 3 metros de comprimento esculpida a partir de um tronco de 
cajueiro. 
As paredes são de pau à pique, técnica tradicional de construção historicamente muito utilizada na região. 
Luminárias, cocares e itens de decoração são contribuições Pataxós, assim como o nome do hotel, UXUA, que 
significa maravilhoso na língua nativa. 
 
2° dia - Uxua Casa Hotel & Spa 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
A cozinha do UXUA oferece culinária baiana-fusion que mistura os ricos sabores e tradições da gastronomia local 
com toques internacionais, apresentados com a mesma alegria e orgulho com que a comida é servida nos lares 
baianos. 
O chef Érico Dias usa como ingredientes principais frutas e vegetais de produtores orgânicos da região, frutos do 
mar frescos de pescadores locais e complementos da horta orgânica do hotel. Os pratos podem ser apreciados 
nas Casas, no lounge em frente a piscina ou no restaurante UXUA Quadrado, este último Bar and Lounge à beira 
da piscina. UXUA Quadrado Restaurant aberto ao público e com localização privilegiada no Quadrado Histórico. 
 
UXUA Praia Bar 
Sem dúvida Bahia remete a sol + areia + vegetação exuberante. O UXUA concretiza essa equação com um belo 
lounge à beira-mar ao lado do Rio Trancoso entre as praias Nativos e Coqueiros, a apenas oito minutos de 
caminhada do Quadrado. Famosa por dar nova vida a um antigo barco de pescadores abandonado e por seus 
enormes sofás brancos frente mar, nossa estrutura de praia é aberta ao público em geral e Piscina do UXUA Casa 
Hotel & Spa. 
Os hóspedes desfrutam de áreas reservadas e serviço integrado ao hotel. O menu conta com versões sofisticadas 
da comida baiana, o bar opera diariamente das 10h até o pôr do sol e também organiza jantares e festas para 
hóspedes, além do tradicional luau mensal na noite de lua cheia, que atrai locais e hóspedes de pousadas da 
região. 
O UXUA faz parte da Comunidade Virtuoso de Sustentabilidade, testamento dos valores sustentáveis presentes 
desde a concepção do hotel. Um Ateliê dentro dos jardins abriga teares antigos e artesãos locais produzindo 
bolsas, almofadas, saídas de praia, colares, pinturas e outros produtos. 
Há dez anos patrocinamos a Escola de Capoeira Sul da Bahia, permitindo que centenas de jovens locais 
frequentem aulas de capoeira. Da longa parceria com a ONG Despertar em diversas frentes, nasceu também o 
projeto MAMA Trancoso inteiramente financiado pelo UXUA e responsável por oferecer a 10 a 20 alunos 



selecionados a cada ano aulas de biologia, geografia, direitos civis, idiomas, multimídia e outros, educando 
ativistas ambientais e influenciadores empoderados a zelar pela própria comunidade e seu desenvolvimento 
sustentável. 
 
3° dia - Uxua Casa Hotel & Spa 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Spa 
O UXUA Vida Spa tem salas de tratamento internas e externas onde os hóspedes podem aproveitar uma 
variedade de terapias de bem estar e beleza. Recentemente renovado e ampliado, conta com uma Jacuzzi, 
sala de relaxamento de cristais, sauna seca, academia completa e estúdio para aulas privadas de yoga, pilates, 
capoeira e danças como forró, zouk e lambada. Diversas opções de massagens com produtos orgânicos 
produzidos localmente como óleo de coco, óleo de maracujá e óleo de alméscar podem ser aproveitadas no Spa 
ou no conforto de cada Casa. 
 
No final de 2019 o UXUA inaugura o inovador Vida LAB em parceria com o diretor de medicina do hotel, o 
nutrólogo Dr. Jullian Hamamoto. Mesclando a arte da gastronomia com a ciência da medicina e cercado pelo 
jardim tropical do hotel, o Vida Lab oferece aos hóspedes um menu saudável e nutritivo para equilibrar corpo e 
mente e alimentar a alma. Hóspedes também podem optar por um pela Sauna seca. Dr. Jullian Hamamoto 
preparando infusões especiais no UXUA Vida Lab no nutricional personalizado durante a estada, preparado em 
consulta com o Dr. Jullian na chegada. Há também a opção de experimentar tônicos terapêuticos criados pelo 
time do Vida Lab, aprender a cozinhar opções saudáveis com o chef do UXUA usando ingredientes frescos e 
locais, experimentar uma aula de mixologia de sucos ou explorar os biomas de Trancoso em busca de 
ingredientes locais. 
 
4° dia - Uxua Casa Hotel & Spa 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 

  INCLUI 

 03 noites de hospedagem no UXUA Casa Hotel & Spa; 

 Café da manhã com toques da cozinha baiana (em respeito às novas medidas de segurança nosso café da 
manhã agora é servido a la carte na própria Casa ou no restaurante a beira da piscina, de acordo com a 
Casa reservada); 

 Reserva de sofá no UXUA Praia Bar; 

 Academia, Wi-Fi, Estacionamento e serviços de concierge; 

 Acesso exclusivo ao UXUA Vida Spa, ao VIDA Lab (consultas e tratamentos específicos tem custos 
adicionais) e ao UXUA Ateliê (acessórios e vestuário customizados); 

 Seleção de sorvetes artesanais; 

 Kit personalizado Just tur com 01 pareô, mochila ou bolsa Brasilidade; 
 
Tarifa não inclui: 
 

 Traslados; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 



 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”; 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ 

Duplo* 

BRL 2.589,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Uxua Casa Hotel & Spa (Quartos ( Dona Frozinha/Cerâmica))  
 

  ★★★★ 

Duplo* 

BRL 2.952,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Uxua Casa Hotel & Spa (Estúdios (Estúdio/Quintal))  

 

CONDIÇÕES: 

Validade: 31/07/2022 - exceto Natal, Reveillon e Carnaval; 

Crianças: aceita criança de todas as idades, porém não existe área de recreação. O hotel oferece berço 

cortesia até 2 anos; 

Check-in: 15h 

Check-out:11h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa não reembolsável. 

Após confirmada uma reserva com o voucher, serão aplicadas as penalidades abaixo caso seja 

necessário fazer alteração. 

Os créditos, quando houver, são válidos para utilização em novas reservas dentro do período de 

validade do voucher original. 

• Cancelamento/alteração solicitados até 30 dias antes do check-in: 10% de penalidade e 90% de crédito 

• Cancelamento/alteração solicitados até 15 dias antes do check-in: 50% de penalidade e 50% de crédito 

• Cancelamento/alteração solicitados com 15 ou menos dias antes do check-in e No Show: 100% 

penalidade 

 

Notas importantes: 

Deverão ser acrescidos 13% de taxa de ISS sobre as diárias; 



 

Disponíveis para compra entre Abril e 30 de Junho de 2021; 

 

Política de uso: O voucher pode ser utilizado para confirmar uma reserva com estada entre 01 Junho de 

2021 até 31 Julho de 2022, disponibilidade das datas específicas sujeita à confirmação. Caso as datas 

passem por pacotes de Carnaval ou Réveillon, acréscimos serão cobrados. 

 

Mínimo de 3 noites. Vouchers de 5 noites tem um trecho de transfer incluso. 

Vouchers de 7 noites tem um trecho de transfer e uma experiência no Vida Lab com o Dr. Jullian inclusa 

(Mixologia de sucos ou Fermentação Natural ou Aula de Culinária Medicinal, sujeita a disponibilidade) 

 

Acomodações: 

Categoria Quartos - Dona Frozinha / Cerâmica 

DONA FROZINA 

1 QUARTO 

• 80 M² (800 FT²) 

• EXCELENTE JARDIM PRIVADO 

• ESPAÇOSO PÁTIO EXTERIOR E SALA COM HAMMOCK 

• JANTAR NO BAR INTERIOR OU MESA EXTERIOR 

• CASA DE BANHO COM JARDIM INTERIOR E BANHEIRA ESCULPIDA 

• DECORAÇÃO E MÓVEIS ÚNICOS DE BARCOS DE PESCA RECUPERADOS 

• COZINHA 

 

CERÂMICA 

1 SUÍTE 

• 35M² (380 FT²) 

• ANTIGO ATELIÊ DE CERÂMICA 

• TETOS ALTOS DE 5 METROS 

• BANHEIRO COM JARDIM INTERNO 

• ANTIGUIDADES, ARTE BRASILEIRA E NOVAS PEÇAS DA COLEÇÃO DE DECORAÇÃO UXUA DAS 

 

Categoria Estúdios ( acomodam cama extra - consultar valores) 

ESTUDIO 

1 QUARTO 

• 92 M² (990 FT²) 

• ESTÚDIO DE ARTISTA UTÓPICO 

• VISTA PARA O JARDIM EXUBERANTE • BANHEIRO INTERNO / EXTERNO COM PIAS TREETRUNK E 

JARDIM VERTICAL 

• AMPLO TERRAÇO 

• 2 PÁTIOS 

• COZINHA 

 

QUINTAL 

1 QUARTO 

• 80 M² (860 FT²) 

• VISTA PANORÂMICA DO JARDIM NO 2º ANDAR 



• VARANDA ESPAÇOSA AO AR LIVRE COM SOFÁ-CAMA E ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 

• BANHEIRA INTERNA / EXTERNA 

• TETO ALTO E TELHADO INCLINADO TRADICIONAL 

• COZINHA 

 

Noite extra base duplo: 

Quartos - Diária: R$ 840,00 + 13% Taxa de Serviço e ISS, por noite 

Estúdios - Diária: R$ 960,00 + 13% Taxa de Serviço e ISS, por noite 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


